
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 3  21 september 2018 

 

Agenda 

 

Ma-di 24-25 sept  

Vrijdag 28 september  

Woensdag 3 oktober 

Vrijdag 5 oktober 

 

 

Woensdag 10 oktober 

 

 

Studiedagen alle leerlingen zijn vrij. Peuterwerk is open. 

Open Podium 13:45-14:15 uur 

Opening kinderboekenweek 12.00 uur thema vriendschap 

Dag van de leraar 

Vergadering OV 

Nieuwsbrief 4 

Fietscontrole ALLE kinderen op de fiets naar school 

 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 
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Even voorstellen 

Vertrouwenspersonen 
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Diamantjes van de Diamant 
 

 

U kunt hierboven klikken (linkermuisknop) op het onderwerp om snel daar naar toe te gaan. 

Dit werkt helaas niet op telefoon of laptop. 

 

Vanuit de Directie 
Gisteren was het de dag van de pedagogisch medewerker en vrijdag 5 oktober is het de dag 

van de leraar. Een mooi moment om deze kanjers in het zonnetje te zetten! Dankzij de inzet 

van hen kunnen wij uw kinderen leren SAMENwerken, VERANTWOORDELIJKHEID leren 

nemen en laten SCHITTEREN met hun unieke talent. 

 

Maandag en dinsdag gaan de leerkrachten en onderwijsassisten van school hun deskundigheid 

vergroten. Op maandag gaan we samen kijken hoe we SAMEN verder vorm kunnen geven op 

onze school. We hebben voor de vakantie de proefweek gehad en we gaan samen bespreken 

hoe we dit dit jaar willen vervolgen. 

Op dinsdag ligt de focus op het geven van een les. Wat zijn de nieuwste inzichten hierin en 

hoe kunnen wij dit toepassen om onze onderwijskwaliteit nog verder te verhogen. 

 



 

 

verantwoordelijkheid   samen    schitteren 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: wwww.bsdediamant.nl 

We vinden het een hele eer dat steeds meer scholen bij ons komen kijken naar hoe wij de 

leerlijn “leren leren” op onze school vorm geven en hoe wij in groep 1-2 werken met de 

methode van Sil en Lis. 

 

Wij wensen u een fijn kermisweekend! 

 

Leerlingenraad 
Vrijdag 14 oktober had de leerlingenraad de eerste vergadering. Tijdens deze bijeenkomst 

hebben we gesproken over wat is een leerlingenraad en wat zijn de taken. 

Ook hebben we het gehad over hoe zij vinden dat het nu op school gaat in de klas, op de 

speelplaats en binnen de school.  

Het is fijn dat de leerlingen van de leerlingenraad zo goed meedenken en enthousiaiste 

ideeën hebben.   

 

Peuterwerk 
Wat was het boffen deze week! We mochten nog heerlijk genieten van 

het zonnetje buiten. Dat hebben we dan ook echt gedaan. Samen met ons 

nieuw speelvriendinnetje Fernanda bakte we heerlijke taartjes in de 

zandbak, rende en sprongen we volop, fietsen we de hele speelplaats rond 

en spelen we gezellig samen met de kleuters. Binnen zingen we liedjes in 

de kring en zo leren de kinderen de namen van elkaar kennen.  

Tijdens het spelen in de groep kunnen de peuters zelf kiezen wat ze 

willen doen. Verven met de waterverf en mooie 

kunstwerken met de stiften maken is op dit moment wel erg 

favoriet. Fijn om te zien hoe ze hun creativiteit hierin kwijt kunnen. 

Volgende week mogen we ook Zuzanna en Maja welkom heten in onze 

groep. Gezellig dat jullie komen spelen. 

Maar ook nemen we afscheid van onze eerste kanjer die 4 jaar 

wordt maar gelukkig zien we hem nog wel bij de kleuters regelmatig. 

Veel plezier bij Juf Yvonne en Juf Martine. 

 

 

 

Inschrijven activiteiten 
Voor allerlei activiteiten hebben wij de hulp van u als ouder heel hard nodig. Om alles goed te 

kunnen organiseren is het fijn als wij vooraf al weten wie er wil en kan helpen.  

Op woensdag tijdens de schittergesprekken lagen er lijsten van de activiteiten en kon u zich 

meteen inschrijven. Er zijn nog open plekken en we kunnnen nog meer hulp gebruiken. Ook de 

hulp van opa’s en oma’s is welkom. De lijst met activiteteiten ligt bij Mieke en Janneke, dus 

als u nog wilt inschrijven loop dan even binnen. 
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Kijk ook eens onze facebookpagina of website: wwww.bsdediamant.nl 

 

Schittergesprekken 
Afgelopen week zijn (bijna) alle kinderen samen met hun ouders op gesprek geweest bij de 

leerkracht. Tijdens deze gesprekken is vooral gesproken over waar uw kind goed en in is, waar 

uw en uw kind trots op zijn en wat uw kind wil leren in dit schooljaar.   

Want wij moeten SAMEN zorgen voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. 

 

Trektocht 
Vorige week zijn we met groep 5/6 op trektocht geweest. Deze trektocht wordt 

georganiseer door studenten van de Kempel, de opleiding om meester of juf te worden. 

Dankzij de inzet van deze studenten en ouders kunnen wij terugkijken op een geslaagd kamp. 

We hebben veel gelopen, wel 28 km en veel spelletjes gedaan. Op de laastse avond was er een 

bonte avond waarbij alle kinderen wel 1 of meerdere optredens verzorgd hebben. Tijdens het 

open podium komende week zullen wij 1 optreden ook aan jullie allemaal laten zien. 

 

Actie van de Bruna 
Tijdens de kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober heeft de Bruna een 

kinderboekenactie om scholen te steunen. Wanneer u in deze periode een kinderboek koopt, 

kunt u de kassabon op school bij Juf Nicole inleveren. Zij verzamelt al deze bonnen en de 

Bruna geeft ons dan een waarbon om nieuwe boeken van te kopen. Dus mocht u toevallig een 

aankoop bij de Bruna doen, bewaar de kassabon en lever deze in.  

 

Even voorstellen 
 

Marloes Janssen stagiaire Peuterwerk 

Mijn naam is Marloes Janssen en ik ben 25 jaar. Ik woon in Deurne. In mijn 

vrije tijd vind ik het erg leuk om tijd door te brengen met mijn 

vriend/familie/vriendinnen/hond. Gezelligheid en samenzijn staan bij mij 

voorop! 

 

Vorig jaar ben ik gestart met de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

(BBL). Daarvoor heb ik iets anders gedaan. In juli 2015 ben ik namelijk afgestudeerd als 

schoonheidsspecialiste (niveau 3). Daarna heb 2 jaar ervaring opgedaan in een winkel en in 

het onderwijs (wel beiden in de richting van schoonheidsverzorging). Dit was een hele 

leuke ervaring, maar uiteindelijk is met kinderen werken dat wat ik het allerleukste vind! 

Zo gezegd, zo gedaan. Nu zit ik in mijn tweede en tevens laatste leerjaar. Ik vind het een 

leuke uitdaging dat ik mijn BBL-traject op deze locatie mag voortzetten en heb er heel 

veel zin in! Mijn werkdag bij het peuterwerk zal donderdag zijn. 

Als jullie verder nog vragen voor me hebben, voel je vrij om deze dan te stellen! 



 

 

verantwoordelijkheid   samen    schitteren 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: wwww.bsdediamant.nl 

Beste ouders, 

Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Malou van Oosterhout, Gezins-

&jongerencoach in Someren. Ik ben iedere woensdag om 12:00 tot 13:00 te 

vinden op de Diamant. In de spreekkamer op de eerste verdieping. Tijdens 

dit inloopspreekuur kun je bij mij terecht met vragen rondom opvoeden en 

opgroeien. Bijvoorbeeld als je kind veel ongehoorzaam is thuis en je weet je 

geen raad meer; als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is met je kind 

en je maakt je zorgen; of als er in het gezin bijvoorbeeld financiële, 

relationele of andere problemen zijn die invloed hebben op je jou en/of 

kind(eren). Het is niet altijd makkelijk om over zulke situaties te praten, maar het kan wel 

erg helpen. Door op school aanwezig te zijn, hopen we de drempel wat te verlagen, zodat we 

samen kunnen kijken naar oplossingen. Of als je een luisterend oor nodig hebt. School krijgt 

geen terugkoppeling van het gesprek. Alleen in overleg en met toestemming van jou als ouder. 

Deze hulp is kosteloos. 

Mocht je vragen hebben of buiten het spreekuur om een afspraak willen maken, kun je me ook 

bellen of whatsappen op 06-14450131 of mailen naar malou.vanoosterhout@ooastensomeren.nl 

Kijk ook eens op www.someren.nl/zosomeren 

 Vertrouwenspersonen 
Op iedere basisschool hoort een vertrouwenspersoon te zijn. Op onze school zijn dat 

juffrouw Femke en juffrouw Marioleine.   

  

Wij zijn er voor de kinderen, voor ouders en voor leerkrachten. Als je ergens mee zit en er 

met niemand over kunt of durft te praten, kun je bij ons in vertrouwen je verhaal kwijt. Wij 

luisteren, stellen vragen en zoeken samen met jou naar een mogelijke oplossing.    

Je kunt altijd een afspraak met één van ons maken.  

  

Juf Femke is op maandag, dinsdag en woensdag en donderdagochtend op chool, juf Marioleine 

op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.   

  

In de week na de herfstvakantie gaan wij een bezoek brengen aan alle klassen om te vertellen 

wat wij doen als vertrouwenspersoon.  

 

Groetjes Femke en Marioleine 

 

Open Podium 
Vrijdag 28 september staat ons 1e Open Podium op het programma.  Wij komen dan allemaal 

samen in de hal om te genieten van optredens. Veel kinderen gaan daar weer SCHITTEREN! 
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Tijdens het Open Podium en andere activiteiten zoals Opening Kinderboekenweek zijn de 

ouders natuurlijk van harte welkom! 

Diamantjes van de Diamant 
 

  Alle kinderen van groep 5-6 die het zo super gedaan hebben tijdens de trektocht  

  En natuurlijk alle ouders van groep 5-6 voor alle hulp tijdens deze tocht 

  De fijne gesprekken met ouders en kinderen tijdens het schittergesprek  

  Fijn dat iedereen goed op tijd op school is, dan kunnen we SAMEN de dag opstarten 
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